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In the „Zlatoust of Jagic” (Димитрова 2011) there is an unknown “Homili for Resurrection”. Together with the 
Bulgarian Manuscript Nomos Ñúñòàâëåíü, ¶�wzàíwN çëàòw¹ñòwìü (Цибранска-Костова 2011) it gives the 

possibility to identify the disputable works of John Exarches, in the past ascribed as to Clement Ochridsky or to 
John Chrysostom. The new facts show that he was not only Presbyter, but also Primas of the Bulgarian Church, 
elevated by the emperor Simeon the Great as Patriarch and then nominated as a new Saint John Zlatoust 
(Chrysostom) of Bulgaria. 
 

Известните творби на Йоан Екзарх са оценени от редица изследователи 
(библиография у Икономова 1995, Трендафилов 2001, Славова 2008). Посочени са и 
редица предполагаеми (Трендафилов 2001: 93–102). През последните десетилетия бяха 
публикувани отново известните му творби Богословие, Шестоднев, Слова (Иванова-
Мирчева 1971, Николова 2005, 2007), както и предполагаеми от него преводи и 
компилации: „Житие на св. Йоан Златоуст“ от Псевдогеорги (Hansack 1975, 1980, 
1984); „Княжи изборник за престолонаследника“ (Федер 2008), „Славянската версия на 
хрониката на Георги Синкел“ (Тотоманова 2008).  

Съобразно нови извори предложих идентификацията на Йоан Екзарх с 
българския боил Йоан, пратеник в Рим през 866 г., който е станал там черноризец, 
„работил в Рим“ като „грешни“ дякон на Римската църква и приятел на Анастасий 
Библиотекар преди 874 г., „доверен“ презвитер на папа Йоан VІІІ (872–882), презвитер 
и Екзарх Български от 879 г. на архиепископ Методий Моравски (в град Морава 
Панонска в Илирик), а след неговата смърт през 885 г. той го наследява като 
архиепископ Моравски, преселен към края на ІХ в. в столицата Преслав (Кръстанов 
2010). Съвременникът му презвитер Йоан в България пише в послесловието към 
превода на Житието на св. Антоний Велики, че го е направил по повелението на  
архиепископ Йоан, църковен строител на българската земя (Грашева 1995: 151–152). 
Извори и факти дават основание за идентификацията на този „църковен строител на 
българската земя“ с архиепископ Йоан Екзарх (Николова 1997: 157–158), издигнат през 
917 г. от цар Симеон за патриарх (Кръстанов 2006: 78–84). След смъртта му Йоан 
Екзарх е обявен за светец с помени за него заедно само със св. Кирил, св. Методий и св. 
Климент Римски в руски ръкописи (Икономова 1995: 170–171), а в български препис от 
ХІІІ в. в Белград имало и тропар за него „унищожи езическия свят и укрепи държавата 
на царя“  (Кръстанов 2006: 79).  

Бяха посочени примери от „ Слово за Лазарево възкресение“ (второ) за 
идентификацията на Йоан Екзарх Български със „Свети Йоан Златоуст“ в творби под 
името на Йоан Златоуст, приписвани на Климент Охридски или на Йоан Златоуст 
(Кръстанов 2010а: 183–185). 

През 2011 г. бяха публикувани още две творби на непознат „Йоан Златоуст“:  
1. Български Епитимийник ÌîíîT ãzà ázà è ñïzñà íàøåãî ¶�yT õTTà. Ñúñòàâëåíü, ¶�wzàíwN 

çëàòw¹ñòwìü. „Монос или закон на Господа Бога и спаса нашего Исуса Христа, 



съставен от Йоан Златоуст“ (Цибранска-Костова 2011). Подобна метатеза „монос“ 
вместо Номос има и в други Номоканони, като Номоканон ХVІІ в. Сигн. Пог. 257, 
Л.1а–104а: Ñü áãîìü ïî÷èíàåìú, ìîíîêàíàíü ïî ãðü÷üñêîìÓ åçûêó, ñèðý÷ü ïðàâèëà ñòûõ àïñëü, ìîíîêàíàíü ïî ãðü÷üñêîìÓ åçûêó, ñèðý÷ü ïðàâèëà ñòûõ àïñëü, ìîíîêàíàíü ïî ãðü÷üñêîìÓ åçûêó, ñèðý÷ü ïðàâèëà ñòûõ àïñëü, ìîíîêàíàíü ïî ãðü÷üñêîìÓ åçûêó, ñèðý÷ü ïðàâèëà ñòûõ àïñëü, 
è ñòûõ, ç . ñüáîðü ïðïîäîáíûõ è áãîíîñíûõ §öü íàøèõü. Î åïèñêîïýõü. È î åðåñõ. È î ìíèõîõ è è ñòûõ, ç . ñüáîðü ïðïîäîáíûõ è áãîíîñíûõ §öü íàøèõü. Î åïèñêîïýõü. È î åðåñõ. È î ìíèõîõ è è ñòûõ, ç . ñüáîðü ïðïîäîáíûõ è áãîíîñíûõ §öü íàøèõü. Î åïèñêîïýõü. È î åðåñõ. È î ìíèõîõ è è ñòûõ, ç . ñüáîðü ïðïîäîáíûõ è áãîíîñíûõ §öü íàøèõü. Î åïèñêîïýõü. È î åðåñõ. È î ìíèõîõ è 
î ìèðñêèõ ëþäåõ. Çàïîâýäè âñàêèå. Àçü Ïåòðü è Ïàâëü àïñëû õñâè, çàïîâýäóåìü ðàáîìü î ìèðñêèõ ëþäåõ. Çàïîâýäè âñàêèå. Àçü Ïåòðü è Ïàâëü àïñëû õñâè, çàïîâýäóåìü ðàáîìü î ìèðñêèõ ëþäåõ. Çàïîâýäè âñàêèå. Àçü Ïåòðü è Ïàâëü àïñëû õñâè, çàïîâýäóåìü ðàáîìü î ìèðñêèõ ëþäåõ. Çàïîâýäè âñàêèå. Àçü Ïåòðü è Ïàâëü àïñëû õñâè, çàïîâýäóåìü ðàáîìü 
õñâýìü... õñâýìü... õñâýìü... õñâýìü... (Иванова 1981: 243–247); Номоканон ХVІІ в. Сигн. Пог. 243 л. 15б–67б: 

Íîìîêàíîí. Ñèðý÷ü çàêîí¹ ïðàâèëîÍîìîêàíîí. Ñèðý÷ü çàêîí¹ ïðàâèëîÍîìîêàíîí. Ñèðý÷ü çàêîí¹ ïðàâèëîÍîìîêàíîí. Ñèðý÷ü çàêîí¹ ïðàâèëî, èìåýå ïðàâèëà ïî ñüêðàùåíèþ ñòûõ àïñëü è ñòûõ ñüáîðü è 
âåëèêàãî âàñèëèà è äðóãûõ ñòõü (Иванова 1981: 248–252), а пояснението е присъщо на 

Йоан Екзарх и в други негови творби, като Íîìîç . åæå åñ çàêwO ¹ñòàâëÍîìîç . åæå åñ çàêwO ¹ñòàâëÍîìîç . åæå åñ çàêwO ¹ñòàâëÍîìîç . åæå åñ çàêwO ¹ñòàâëà â Ðèìýà â Ðèìýà â Ðèìýà â Ðèìý Синкел 

470а16; íîìîT ðåêøå ñ¹D 486б16 (Тотоманова 2008). „Номос е закон“ и в Шестоднев, гл. 

пета Íîìîñú ¬8æå ¬8 çàêîíú. Понеже подобен „закон“ не е открит от Йоан Златоуст, а има 

и думи от латински като êîìêàíèå, ïîïú, както и преведени правни паметници, като 

Ефремовска кормча с термин чиститель от латински purgator, те насочват като 
съставител Йоан Екзарх, защото само в Богословието думата ÷èñòèòåëü се среща 5 пъти 

(Илиева 2005, с. 56, Кръстанов 2007: 440). 
2. Публикуваният за първи път „Ягичев Златоуст” (Димитрова 2011) съдържа 

цялостен препис на един патриаршески сборник, съставен след 917 г. или в чест на 
Йоан Екзарх, или след смъртта му в негова памет от негови сподвижници и 
последователи през Х в. Запазен е в препис от Синайския манастир „Св. Екатерина“ от 
началото на ХІV в., затова започва с превод на „Слово на свети Йоан Златоуст за света 
великомъченица Екатерина“ (Димитрова 2011, л.1а–10б), следва Протоевангелие на 
Яков (Димитрова 2011, л.10б–17а) и продължава със слова за големите Господски и 
Богородични празници от църковната година.  

Идиолект или особености в езика на Йоан Екзарх (изследван от Vondrak 1896, 
Иванова-Мирчева 1971, Илиева 2005, Тотоманова 2008, Кръстанов 2010) и новите 
културно-исторически сведения дават основание за идентификация на редица творби, 
които са били приписвани на Климент Охридски или на Йоан Златоуст като дело на 
Йоан Екзарх или нов свети Йоан Златоуст Български. 

Според последната книга за Йоан Екзарх безспорни били само седем негови 
слова: 

1. Слово за Възнесение от Йоан презвитер и екзарх Български по Успенски 
сборник. 

2. Похвала за Йоан Богослов от Йоан Екзарх Български по Германов сборник 
от 1359 г.; 

3. Слово за Сретение от Йоан презвитер, най-старо в Ягичев Златоуст; 
4. Слово за Рождество Христово от „Йоан Екзарх“ по Ягичев Златоуст; 
5. Слово за Преображение от „Йоан презвитер“ от Михановичев хомилиар 

ХІІІ в.  
6. Слово за Богоявление от „Йоан презвитер“ в Ягичев Златоуст; 
7. Слово за Пасха от „Йоан презвитер“ (в един препис „Йоан епископ“) 

тълкува евангелски текст Йоан 20:10 (Трендафилов 2001: 83–85).  
Както се вижда, половината от тях са запазени в „Ягичевия Златоуст“!  

Посочени са още пет слова, за които обаче се нуждаели от още сериозни 
доказателства:  

1. Слово за Рождество Христово (второ) от „Йоан Презвитер“; 



2. Похвала за въздвижение на кръста Господен, анонимна; 
3. Слово за Успение Богородично, анонимно; 
4. Слово за Благовещението на Йоаким и Анна от Йоан презвитер 
Евбейски; 
5. Слово „Да не желаем да бъдем погребвани в светите църкви“ от Йоан 

Екзарх, част от Римския патерик (Трендафилов 2001: 85–87).  
През 1996 г. Цанко Цанев предполага съществуването на завършен цикъл от 

тържествени празнични слова на Йоан Екзарх за Господските празници и стига до 
извода, че той е замислил и създал този цикъл като едно монолитно цяло, следвайки 
реда на празниците в тяхната евангелска последователност, а не според годишния 
църковен календар: на Рождество Христово І, Богоявление, Сретение, Преображение и 
Възнесение. Типично за Йоан Екзарх е опозиция „миналият празник е велик, но 
днешният е по-велик” от РХр до Възнесение; той разглежда Слово за св. Дух в 
Успенския сборник, където има три старобългарски творби: Житие Методиево, ПСКМ 
и Слово за Възнесение от Йоан Екзарх. Наличието на три творби с доказан 
старобългарски произход и фактът, че на две места вместо оу (у) стои © подсказват 
възможността голяма част от текстовете да са преведени или създадени в България 
...характерът на втората част и наличието на едно безспорно принадлежащо от Йоан 
Екзарх навежда на мисълта, че там можем да очакваме появата и на други 
старобългарски творби (Цанев 1996: 142); Цанев посочва особености от Преславския 
скриптории и някои единствено на Йоан Екзарх, като: äýëìà, ìýíèòè, íà÷ëî, íåáîíú, 
ðàäìà, ðåêúøå, ñèíîâñòâî, òú÷èþ, преславизми: àêû, åäèíàêî, åñòúñòâî, åòåðú, æèâîòâîðèòè, 
èìüæå, òà÷å, òâàðü, съюз ТИ, частица ТО. Изключително често показателното 

местоимение СЬ, в някои случаи е задпоставно дьньсь (Цанев 1996: 144); 
Съществуването на един похвален цикъл от слова за Господските празници в 
творчеството на Йоан Екзарх, в което Словото за св. Дух заема върховно място от 
Раждество Христово, òà÷å ñúðùó, òà÷å âúñêðüñåíèå, òà÷å âúùåñòâèå...à äíüñ âú ñàìîå 
ñúâüðøåíèå ïðèõîäèìú, âú âðúõîâüíûè ïðàçäíèêú... свидетелства, че Екзарх е имал 

тържествено слово и за Възкресение Христово (Пасха), което засега не ни е известно 
(Цанев 1996: 145).  

Предположенията на Цанев се потвърждават в „Ягичевия Златоуст“, където се 
открива Синайски сборник като препис на патриаршески слова за празници от 
църковната година и най-важното – там се намира и търсеното от него Слово за 
Възкресение Христово!  

Поради ограниченото място тук ще посочим само началото, края и някои 
особености в езика и стила на това неизвестно слово на св. Йоан Екзарх Български като 
Златоуст: Слово за Възкресение Господне! (Димитрова 2011, л.204б–2014а).  

ÑËÎÂÎ . ÑÒÃÎ . IW@ÀÍÀ " çëàòî¹�ñòàãî . íà âüñêðåTí¶2� " ãí£å . áë£ãîñëîâè 3�÷£å <<{ 
Начало: Ðà¹Dè�òå ñ íåáHñà " ñ± ñHò¥ìè à‡íHãë¥ . è� ò¥�� ñëHíöå . ñHòè ñå ñâîè�ìè çàðàìè .  
âåTëèòå ñå î�áëàöè . è ò¥ çåìå ñìýè ñå ñü âñýìè ÷ë£êû . äíHåñü áî ñüïîñòàòîâû óç¥� . 

ðåêüøå ñîòîíèíû . ðàçðD¹øèè� õTü áü£ . ïðèøüäü âú ìýñòî òî, òüìíî2� à�äîâî... 
Край: ¹ñòðîè í¥, ñú ÷èñòî© ñâýñòè© . ïðîâîäèòè ñò£¥ ñüè äí£ü âüñòàíèÿ    òâî¬C äà 

ïîêëîíüøå ñå . åì? äîTèíý . è ¹ãàæDà©�ùå òè, ïðýïðîâîäèìü äí£è ñâî©� . ñëàâó âüñèëàþùå . wö£¹ 
âüñåäðüæèòåëþ . è� ñí£¹ è� ñòHwì¹ äõ£¹ . è� íí£ý è ïðèñíî è âü âýê¥ âýêîìü àìèíü <<<{ 



Тук откриваме Екзархов идиолект: íåáîíü äHâàà; òâàðè, äèÿâîëü è áýñîâå, ÷åñî 
äýëüìà, íå èìüæå ëè, ñú âûñîò¥, âú ïîðîäý, âüñïòè ñå, âüñòàíèå, àùå áî áè; íå ÿêî âðà÷ü ëè 
õ¥òðü; öýëüáà, ñêàçàíèå; òî íýñ ëúçý; ëýïî åñòü, íåáîíú, íåïðèÿçíü; äíú ã£üñê¥è ðåêüøå 
íåäýëüí¥, ë¹÷à, îâü âåëèêü äíü, âåëèêü äð¹çè, è âüñåãî ìèðà ÷èñòèòåëþ. íå ëüçý, ÿêî è 
ãðîìü òè ïîòóòíàòè, î âñýõü ïðàçíèê¹ ïðàçíè÷å è öð£¹ áåñýä¹©, ïî ïîDáüñòâ¹ ëüâîâ¹, 
íåäîâýäîìîå, íå âýäý êàêî ñêàçàòè, ñàìîõîòüíî, çàèäå ñëíöå âü ïëàäíå è îìðà÷è ñ âü 
îìðà÷åíèå, òà÷å ïî òüìý òîè...òà÷å, òåáå ðàäüìà, òåáå äýëüìà, òåáå ðàäè âü ïðüâè ñàíü; 
íîìîñü, ïèñàëü åæå åñòü çàêîíü (и двете думи и в Синкел (Тотоманова 2008), и в 

Епитимийник, съставен от Йоан Златоуст (Цибранска-Костова 2011).  
Накрая за сравнение още едно безспорно Слово на свети Йоан Златоуст на 

Възнесение Господне. Прието още от Калайдович 1824 като негово дело по ръкопис от 
ХVІ в. с името Йоан презвитер екзарх Български (Икономова 1995: 183) тук по 
(Димитрова 2011: 214б–219б) Слово на свети Йоан Златоуст на Възнесение Господне  

ÑËWÂW " ÑÒÀÃW " ÈW@ÀÍÀ " ÇËÀÒWYÑÒÀÃW " ÍÀ âüçíåñåí¶2� ãí£å . áëâTè w�÷£å < 
Âåñåëèòå ñå íá£ñà . è� ðàD¹è� ñ çåìMå . ïîíåæå... Край: åì¹æå ñëàB è� ÷Tòü è� äðúæàâà " ñü 

ïðýñòH¥ìü è� æèâîòâîð©ùèìü äõHîìü . è� èHíý è� ïðèñíî è� âü âýê¥� âýêîìü à‡ìèíü <<<< 7 
Предполагаеми творби на Йоан Екзарх Български Златоуст с негов идиолект:  
1. Слово за Рождество Христово от Йоан Златоуст в Германовия сборник 

(Мирчева 2006, л.109а–115б) и в „Ягичевия Златоуст“ като 6-то Слово на „свети Йоан 
Златоуст“ на Рождество Христово (Димитрова 2011: л.37а–42б)  

ÑËÎÂÎ " ÑÒÀÃÎ " IW@ÀÍÀ çëàòî¹�ñòàãî . íà ðîæDüñòâî õâTî " áë£ãîñëîâè w�÷£å >7 
Начало: ×òî ñå " çíàìåíè�¬� " ïðýðýêàíèþ âèæD© " è� òàè�íû� ñòðàøíû¨ è� äèâíû¨ çð© " 

ïàñòûðè¬ " w�ãëàøà©iòü ñëàâ©ùå . ï¹ñòü ãëàñû¨ " ñîï©ùå " ìëàäåí±öà âèä©ùå " âú ÿ�ñëåõú ... 
Край: " âüñý ÷ëHêîëþáè¬�ì ñè ñüòâîðèëü 2�ñè " òåáý ïîDáà¬�òü ñëàâà è� äðúæàâà " w�ö¹H è� 

ñí¹H è� ñHòì? äõH¹ è� íèíý " è� ïðèñíî è� âü âýêû âýêîìü à‡ìèíü >7 8  
Екзархов идиолект: íå áî ...íü; âúñêîðý, íå ïèùàëåè, ïðýã©äúíèö© áðöà©, âú ã©ñë¹. 

Íè ñâèðýëè, ëó÷ü ì¹ñèêèè. wðãàíú, ñîïëè, ãóñëû, ë¹÷, áëã££äýòü, èíî÷wäü, áã£îëýï°ñò°âíî, 
äýâñòâ¹ ñâîåì¹, ðàçíüñòâî, ñêàçàåòü ñ, âýäý, ñüíüìåù¹ æèäîâüñê¹, áèñåðü, ñðüïîìü 
âýðíûèìü êëàñü æíàò, òðúíü áåçüâýðüñòâèþ; ëèñòü ïèñìåâü æèäîâå ñêàçà©òü, êîâú; äà íå áèõü 
ïîêëîíèëü ñ, àùå áî è òû ¹ìëü÷èøè. Âüñý òâàðü âüïèåòü, âåùü, áëã£îäýòü, àùå áî âü ïðîñò© 
æåíèòâó áè ðîäèëü ñå ëüæà ìíîãûìü ìíýëà áè ñ; íå êíèãî÷è©...ñêàçàíî òàêî áûT ñëîâî òî; 
ìëðTäúñòâèå, íåïðèÿçíü, äåìîíè, òåêòîíà. 

2. „свети Йоан Златоуст“ на Рождество Христово âòîðî (Димитрова 2011: л. 43а–

48а)  
ÑËÎÂÎ " ÑÒ ÃÎ ¶�W@ÀÍÀ çëàòî?ñòàãî "â£" íà ðîæDüñòâî õâTî " áë£ãîñëîâè w�÷£å >% 
Начало: Õ¹T ïðàâåäúíîì? ñëíHö¹ " äíTå § äâHû ïðý÷òTû©� âúñèÿ�âúø¹ "... 



Край: è" ãðýø±íàà‡ãî ïðèìýñà §áýãüøå " è ïóòåìü è�äåìü âåäóùè íû� íà ìëTòü êü ãH¹ 
áH¹ " 4� õTý iñTý ãHè íàøåìü4� õTý iñTý ãHè íàøåìü4� õTý iñTý ãHè íàøåìü4� õTý iñTý ãHè íàøåìü " 2�ì¹ ñëàâà è� äðüæàâà ñü áåç±íà÷ë±íûìü 4�öHåìü " è� ñ± ïðýñòHûìü è� 
áëHãû�ìü è� æèâîòâîðùèìü äõHîìü " è� èHíý è� ïðèñíî è� âü âýêû� âýêîìü à‡ìèO <7 

Особени Екзархови: Âüñý òâàðü, ïðîñòûíý, áûñòðîòà, äýëüìà, æèòèÿ ñå ñòðîèòåëü, 
ñåãî äýëüìà ìëàäåíüñòâî; äýòèùà äî¬ùà, ë¹í©, è ãîðû è õëüìè . è ä©áèå, ñëàäîñòü . 
òàòüá©, ïðýëüñòè ëüñòèâè ñîòîíà, íå ïðýçðý, íåïðèÿç°íüñòâ¹, ùåäðüñòâîìü, íåâýðüñòâî, 
äîáðîâîíüñòâîìü. 

Това слово е известно в литературата като първо (Иванова-Мирчева 1971: 17, 
изследвано прецизно наскоро от Светлина Николова 2005, 2007). Сега са известни и 92 
преписа от нач. на ХІV до началото на ХІХ в. (Николова 2005, 302–314). По запазени 
южнославянски преписи то превъзхожда не само всички останали слова с неговото име, 
но и всички слова на Климент Охридски, съхранени от българския Златен век от края 
на ІХ и началото на Х в. в южнославянската ръкописна традиция до края на ХІV в. 
Словото на Йоан Екзарх е едно от най-широко разпространеното произведение на 
старата българска литература до края на ХІV в., но от нач на ХV в. то вече почти не 
се явява в български и сръбски земи (Николова 2005: 5). 

  
Поетът Йоан Екзарх и Нов Златоуст Български 
 

 През последните десетилетия бяха открити оригинални старобългарски творби 
чрез разчитането на акростихове. Но и в последната История на българската 
средновековна литература се посочват имената само на трима български поети: 
Климент Охридски, Константин Преславски и Наум (Йовчева 2008: 121–125). Там са 
добавени и разчетени и други акростихове „анонимни“. Върху основата на културно-
исторически свидетелства и главно на особености в езика и стила на Йоан Екзарх 
предполагам, че той е създател не само на т.нар. непесенна или светска поезия в 
Похвала на цар Симеон от Изборник в препис от 1073 г. и Прилог към Златоструя 
(Хауптова 1981), но може да се твърди, че неговото име се намира и в други творби, 
запазени в по-късни преписи с акростих ÀÍ, ÈßÍ, ÈÎ като дело на Йоан Екзарх:  

ÀÍÀ във фразов акростих (Йовчева 1999); ÀÍ в „Боже мой, Троице милостива 

АН” (Иванова 2003); ÈßÍ в Канон за св. мъченик Июстин философ и в Канон за св. вмк 

Доротей Тирски (Панайотов 2004); ÈW (Иванова 1981); ßí¹ в Цветния триод 

(Панайотов 2005:127-128); Анонимни канони от преславски книжовници, вероятно 
Екзархови: Канон за св. ап. Петър и Павел (Tarnanidis 1990, Кръстанов 2010: 187–195). 
 
Предпоагаеми оригинални творби на Йоан Екзарх за св. Кирил и св. Методий, 
приписвани като дело на Климент Охридски или на Константин Преславски:  

1. Сказание за писмената като 55-та глава на Богословие; 
2. Пространно житие на св. Кирил Философ; 
3. Похвално слово за св. Кирил Философ; 
4. Пространно житие на св. Методий; 
5. Похвално слово за Кирил и Методий; 
6. Канон за Кирил и Методий (Кръстанов 2007: 445). 
За успешна идентификация на неизвестни или спорни творби са необходими 

точни идиолекти на старобълтарските книжовници от ІХ–Х в. по техни безспорни 
творби: Йоан Екзарх, презвитер Йоан, Петър Черноризец, Сава Седмочисленик 



Български, Климент Охридски, Наум Мизийски, Константин Преславски, Григорий 
презвитер и мних, мних и архиепископ Георги и други; Издирване на техните преводи 
и компилации от различни езици: еврейски, сирийски, гръцки, латински, старонемски; 
накрая отпечатване на поредица на техни творби.  

Това бе само опит за очертаване на друг поглед относно името и делото на 
българския книжовник и духовник Йоан Екзарх и като Свети Йоан Златоуст български. 
Предстои публикуването на неизвестното Слово за възкресение Господне и подробно 
посочване на всички спорни и предполагаеми творби на българския нов Свети Йоан 
Златоуст другаде.  
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